
Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

S E S I U N I  D E  I N F O R M A R E  

 A G E N D A 

Perioada: 06.11.2017 - 09.11.2017 

ATENŢIE: Orele sunt exprimate în ora locală! 

      Sesiunea 1-  Apelul deschis 

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

09:30 – 10:10 

 

 

Al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale  

- Ghidul solicitantului: introducere, prezentare generală a Apelului, 

criterii de eligibilitate, condiții de selecție, prezentarea priorităților de 

investiții lansate, etc.  

10:10 – 10:50  Ghid de completare a formularului aplicației în sistemul eMS 

- Prezentare generală a sistemului eMS 

- Prezentarea modulului dedicat solicitanţilor și a formularului aplicației  

10:50 – 11:30 

 

 

 

Aspecte privind ajutorul de stat în cel de-al treilea Apel deschis 

- Prezentare generală privind ajutorul de stat 

- Incidenţa ajutorului de stat la nivelul fiecărei priorităţi de investiţii  

relevante 

11:30 – 12:00  Întrebări şi răspunsuri 

12.00 – 13.00  Pauză  

 Sesiunea 2 – Apelul restrâns 

13:00 – 13:40 Al treilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice  și 

relansare primul Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice 

- Caracterul restrâns, specificul etapei Nota Conceptuală 

- Ghidul solicitantului: introducere, prezentare generală a Apelului, 

criterii de eligibilitate, condiții de selecție, prezentarea priorităților de 

investiții lansate, etc. 

13:40 – 14:20 Particularități privind completarea Notelor Conceptuale în sistemul 

eMS 

- Prezentare generală a sistemului eMS 

- Prezentarea modulului dedicat solicitanţilor și a formularului aplicației 

pentru Nota Conceptuală 

14:20 – 15:00 
Aspecte privind ajutorul de stat în cel de-al treilea Apel restrâns 

- Prezentare generală privind ajutorul de stat 

- Incidenţa ajutorului de stat la nivelul fiecărei priorităţi de investiţii  

relevante 

15:00 – 15:30 Întrebări şi răspunsuri 
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FORUM PENTRU IDENTIFICARE DE PARTENERI 

 

A G E N D A 

 

Vineri, 10.11.2017, Oradea, România 

 

ATENŢIE: Orele sunt exprimate în ora locală! 

Evenimentul se va desfășura în limbile română și maghiară.  

 

11:00 – 11:30 Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

11:30 - 11:40 Introducere și informații generale 

- Deschidere – prezentarea obiectivelor forumului 

11:40 - 12:00 Principiul Beneficiarului lider 

- Ce înseamnă conceptul de ”Beneficiar lider”?  

- Acordul de parteneriat - roluri și responsabilități în cadrul 

proiectului 

12:00 – 12:20 Comunicarea – cheia succesului  

- Comunicarea în cadrul parteneriatului şi diseminarea rezultatelor 

proiectului  

12:20 - 12:30 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

12:30 - 14:00 Networking corners  

Grupuri de discuție tematice organizate in jurul celor 3 priorități de 

investiții lansate în cadrul Apelului deschis 

14:00 – 15:00 Concluzii 

 

 

 

 


